
Žiaci Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Žiline  

dominovali na XX. ročníku medzinárodnej súťaže odborných 

vedomostí a zručností v Českej republike 
 

 

Mimoriadne úspešne si počínali žiaci našej SOŠ elektrotechnickej zo Žiliny na jubilejnom     

XX. ročníku medzinárodnej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov 

stredných elektrotechnických škôl, ktorá sa konala 10. – 11.3.2015 na SPŠ, SOŠ a SOU Hradec 

Králové v ČR. Každoročne súťaž stredných elektrotechnických škôl prebieha na úrovni 

celoštátnej súťaže Českej republiky v  kategóriách silnoprúdovej a slaboprúdovej 

elektrotechniky. Na toto podujatie pravidelne pozývajú aj najlepšie SOŠ elektrotechnické zo 

Slovenska.  

Aj tento rok už tradične naša SOŠ E dostala pozvanie na túto prestížnu súťaž a prihlásila štyroch 

žiakov, do každej kategórie dvoch v súlade s prijatými pravidlami tejto súťaže. Záštitu nad 

súťažou prevzali hejtman Královohradeckého kraja a primátor Hradca Králové. Podujatie 

sponzorsky podporili významné České firmy ako napríklad - skupina ČEZ, a.s., Kopos Kolín, 

a.s. a veľa ďalších firiem.  

V tomto ročníku zviedlo súboje o najlepšie umiestnenie v súťaži jednotlivcoch a v súťaži 

družstiev osem českých a tri slovenské stredné odborné elektrotechnické školy. Súťaž 

odštartovala praktickou časťou v prvom dni a na druhý deň pokračovali v teoretickej časti. Po 

náročnom prvom dni čakal súťažiacich príjemný večer, keď zavítali do novovybudovaného 

mestského digitálneho planetária, kde im bol premietnutý večerný špecializovaný program 

s interaktívnou expozíciou, ktorý potom pokračoval na hvezdárni pozorovaním objektov 

večernej oblohy. Akcia sa vydarila k veľkej spokojnosti účastníkov tohto programu. 

Do súťaže sme išli s cieľom obhájiť druhé miesta jednotlivcov v každej kategórii z minulého 

ročníka a popasovať sa o čo najlepšie umiestenie aj v súťaži družstiev.  

Naši žiaci príkladne zabojovali, svoje vedomosti a získané zručnosti z našej školy počas štúdia 

zúročili na maximálne možnú mieru. V obidvoch kategóriách presvedčivo zvíťazili a nedali 

svojim súperom žiadnu šancu.  

 

V súťažnej kategórii silnoprúd súťaž jednotlivcov obsadil Gabriel Olbert 1. miesto 

                     a v súťaži družstiev obsadili Gabriel Olbert a Jozef Pastorek 1. miesto 

 

V súťažnej kategórii slaboprúd súťaž jednotlivcov obsadil Ján Andel  1. miesto 

                            a v súťaži družstiev obsadili Ján Andel a Matej Sadlačko 1. miesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V histórii súťaže ide o výnimočný výsledok, kedy žiaci jednej školy  odsadili absolútne 

všetky prvé miesta.  Putovné poháre si do Žiliny odnášajú s pokorou ale aj s neskrývanou 

radosťou žiaci našej školy a ich pedagogický dozor, ktorý ešte dlho nemohol uveriť v 

dosiahnutý neskutočný výsledok na jubilejnom XX. ročníku medzinárodnej súťaže 

elektrotechnických škôl.  

Okrem veľmi hodnotných cien naši žiaci odchádzajú domov aj s osobnými skúsenosťami, 

poznatkami a bohatými zážitkami s atmosféry súťaže, ktoré budú povzbudením a motiváciu pre 

nich ale aj pre ostatných študentov našej školy  pre ďalšie obdobie ich vzdelávania. 

Pochvalu na adresu našich žiakov ako celkových víťazov a uznanie kvality ich výkonu vyslovil 

pri vyhodnotení výsledkov súťaže nielen riaditeľ hosťujúcej školy ale aj výkonný riaditeľ 

Českého zväzu zamestnávateľov v energetike.  

Mediálne sprostredkovala odovzdávanie cien aj regionálna V1 východočeská televízia Hradec 

Králové a ako prvý poskytol rozhovor pre túto televíziu práve víťaz kategórie silnoprúd Gabriel 

Olbert. Celej našej výprave gratulovali k dosiahnutému úspechu riaditelia všetkých 

zúčastnených škôl, predstavitelia mesta a zástupcovia Asociácie energetického a 

elektrotechnického vzdelávania. 

Cieľ, s ktorým sme do súťaže išli, a to obhájiť druhé miesto, sme výrazne prekročili. 

Umiestnenia v posledných ročníkoch tejto súťaže dokazujú, že naše úspechy nie sú javom  

náhodným, ale naša škola systematicky a kvalitne pripravuje svojich študentov na 

elektrotechnické povolanie. Chlapci, ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy, mesta 

Žilina a Slovenského stredného odborného školstva.  

Pod tento výrazný úspech výchovno-vzdelávacieho charakteru sa podpísali nielen súťažiaci ale 

aj pedagógovia praktického vyučovania, ktorí žiakov odborne pripravovali. Ďakujeme Bc. 

Jozefovi Kumičíkovi, p. Miroslavovi Blánskemu, Bc. Antonovi Grambličkovi, p. Jánovi 

Masnému, a odborníkovi z praxe Bc. Radoslavovi Janíčkovi. Touto cestou vyslovujeme 

úprimné poďakovanie Rodičovskému združeniu našej školy za sponzorský príspevok, bez 

ktorého by sme si nemohli zakúpiť potrebný elektrotechnický materiál na zabezpečenie kvalitnej 

a zodpovednej prípravy na túto náročnú súťaž a uhradiť finančné náklady spojené so 

štartovným, cestovným, ubytovaním a stravovaním súťažiacich. Bez potrebnej prípravy by 

sme určite nedosiahli tento famózny úspech.  

 

Obsah tohto článku je určený všetkým čitateľom, ktorí sa zaujímajú o dianie v školstve na 

Slovensku, rodičom našich budúcich žiakov ale najmä budúcim zamestnávateľom našich 

absolventov pre ich lepšiu orientáciu v rozhodovaní, z ktorej školy vychádzajú dobre pripravení 

odborníci pre elektrotechnické povolanie, schopní uplatniť sa v náročných podmienkach ich  

firiem. 

 

 

Mgr. Ľuboš Šušlík 
                                                                                                                               zástupca riaditeľa pre PV 

 

 
Krátke video zo súťaže: 

https://www.youtube.com/watch?v=LE2C7lnp920 

https://www.youtube.com/watch?v=LE2C7lnp920

